CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS SEN ÁNIMO DE LUCRO ORIENTADAS Á
CONSTRUCIÓN DUN CAMPO DE BÉISBOL NA CIDADE DE VIGO.

ANEXO I.1.- INSTANCIA DE SOLICITUDE
SOLICITUDE SUBVENCIÓN
Entidade

CIF:

Modalidade:
Enderezo

Localidade:

Tlf. 1

Tlf.2

CP:
Fax:

E-Mail a efectos de notificación
E na súa representación, co cargo de Presidente/Representante legal:
Apelidos:

Nome:

DNI:

Enderezo:

Localidade:

CP:

Tlf 1:

Tlf 2:

E-mail:
SOLICITA,
da Concellería de Deportes do Concello de Vigo, unha subvención por
...............................................€ , pola actuación detallada no proxecto adxunto.
Documentación obrigatoria que se achega coa solicitude:
Anexo I.1: Instancia de solicitude.

importe

de

-Documento acreditativo da persoa que actúe en representación da entidade solicitante.
-Documentación que acredite a propiedade ou a dispoñibilidade dos terreos da instalación obxecto da
actuación.
-Certificado Orixinal actualizado da titularidade da conta bancaria da entidade solicitante.
- Copia do código de identificación fiscal da entidade solicitante.
-Copia do documento que acredite a constitución da actual xunta directiva ou órgano de goberno.
-Copia do D.N.I. do presidente da entidade asinante da solicitude de subvención.
-Certificados que acrediten que a entidade está ó corrente das súas obrigas tributarias coas Facendas
estatal e autonómica e coa Seguridade Social, así como autorización para que se comprobe de oficio a
ausencia de débedas co Concello de Vigo.
-Certificado da Federación correspondente que acredite o número de licencias vinculadas coa entidade
solicitante na tempada 2018/2019 ou do ano 2019 no caso de modalidades individuais.
-Proxecto de execución da actuación (asinado por un técnico competente para a redacción de dito
proxecto), que inclúa un orzamento detallado e desglosado por conceptos.
O/A que abaixo asina declara que:
Esta entidade reúne os requisitos establecidos no artigo 10 da LSG, e que todos os datos que contén esta solicitude axústanse ós requisitos establecidos, e que nos
comprometemos a cumprir co disposto nas bases da subvención, e polo tanto solicito. Así mesmo autorízase ó Concello de Vigo a solicitar e/ou verificar de oficio
os datos e certificados que estime oportunos en relación á solicitude presentada.
Protección de datos: O Concello de Vigo ten a condición de responsable destes datos e asume todas as obrigas derivadas do Regulamento (UE) 2016/679 – RXPD
do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter persoal e das demais disposicións vixentes nesta materia. A lexitimación do tratamento
deses datos está baseada no consentimento expreso das persoas interesadas en participar no procedemento e no exercicio lexítimo das competencias legais do
Concello de Vigo no ámbito do fomento e promoción do deporte, conforme coa normativa de réxime local e sectorial aplicable. A finalidade do tratamento dos datos
é a tramitación do expediente administrativo relativo a estas bases. O prazo de conservación dos datos facilitados será o necesario para a completa execución do
procedemento, incluído o prazo de prescrición a efectos de posibles responsabilidades derivadas da actividade ou do dito tratamento. Os datos poderán ser cedidos
tamén a outras Administracións públicas en cumprimento dun mandato legal ou xudicial. Tamén poderán ser verificados e cotexados con calquera outros dos que as
demais Administracións dispoñan a fin de comprobar a súa exactitude e veracidade. As persoas interesadas poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na
forma prevista na normativa vixente, perante O órgano responsable do ficheiro (Concello de Vigo). Así mesmo teñen dereito a presentar unha reclamación perante a
Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). Poderán obter máis información na web municipal ou contactando co delegado de protección de datos no
enderezo dpd.vigo@vigo.org.

Sinatura do presidente

Selo da entidade

Vigo ,
de
de 20
Sr. CONCELLEIRO DELEGADO DE DEPORTES

1

ANEXOI.2.-DECLARACIÓN RESPONSABLE
Don/Dna.

DNI.

Secretario/a da entidade deportiva

CIF



Declara,
Que esta entidade deportiva solicitou e/ou ten concedidas as seguintes subvencións para en
relación ó proxecto obxecto da subvención ó proxecto obxecto da subvención do Concello de
Vigo:
Organismo no que ten solicitada e/ou concedida a
subvención



Importe solicitado

Importe concedido
€

€

€

€

€

€

€

€

Que esta entidade non está incursa en ningunha das prohibicións que recollen os
apartados 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.



Que segundo consta na acta nº …................................... da sesión da xunta directiva
celebrada na

data ….................., D/Dna......

…........................................................................................

con

DNI:

…...................................., figura co cargo de Presidente/a, o que lle outorga, segundo os
Estatutos da entidade, a representación legal da entidade.
Vigo,

Sinatura do secretario/a

2

de

de 20

Conforme o/a presidente/a

Selo da Entidade

ANEXOI.3.-REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DOS PROXECTOS DE CONSTRUCIÓN DUN
CAMPO DE BÉISBOL.

As entidades solicitantes de subvención deberán presentar un proxecto de execución que
contemple as obras necesarias para acondicionar unha parcela como terreo de xogo apto para
competición, como mínimo, de Liga de Béisbol Nacional de 1ª División atendendo ás normas
da Real Federación Española de Béisbol e Sófbol ( RFEBS) de tal modo que poda adquirir a
homologación preceptiva da RFEBS.
Atendendo ao estipulado no Capítulo VII do Regulamento Xeral e de Competicións da Real
Federación Española de Béisbol e Sófbol, aprobado definitivamente pola Comisión Directiva
do Consello Superior de Deportes en sesión do 29 de marzo de 2019, os terreos de xogo terán
que cumprir as seguintes condicións:
• Art. 108. Non será autorizado ningún terreo de xogo de superficie notablemente
irregular, que sexa pedregoso, que teña algún obstáculo no seu interior, ou con
calquera outro defecto que prexudique o normal desenvolvemento do xogo ou poida
constituír perigo para quen o practique. Nos campos de béisbol prestarase especial
atención ao coidado do montículo do lanzador, procurando que manteña a súa altura e
caída inicial así como ao compactado da terra do mesmo.
• Art. 110. Sen prexuízo de determinadas condicións que puidesen esixirse para certas
categorías e competicións, os terreos de xogo deberán axustarse ás normas que sinala o
Regulamento Oficial de Xogo.
• Art. 112. É condición indispensable para a homologación dun terreo de xogo no que
deban disputarse encontros de competición oficial que, como instalación
complementaria do mesmo, posúa vestiarios independentes para cada equipo
contendente e o arbitral, provistos de lavabos, duchas e demais servizos sanitarios. Así
mesmo, o vestiario para os árbitros deberá de dispoñer dunha mesa e unha cadeira onde
poidan redactar, en caso necesario, os incidentes que poidan ocorrer nun encontro. Os
campos deberán de ter unha cabina de anotación, que será un lugar cuberto, pechado e
con boa visibilidade.
As dimensións do terreo de xogo, do home, das bases, da goma de lanzar e dos bancos dos
xogadores serán as que se especifican nas Regras Oficiais de Béisbol da RFEBS.
As dimensións dos valados de protección serán as habituais para este tipo de recintos
deportivos en función da súa localización.
Conforme ao estipulado no Anexo IV do Regulamento Xeral e de Competicións da Real
Federación Española de Béisbol e Sófbol, os terreos de xogo que opten ao presente
procedemento administrativo cumprirán as características mínimas esixibles para o Tipo B-3,
que son as seguintes:
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
- Terreo de xogo exclusivamente dedicado á práctica do béisbol.
- Pechado e valado na súa totalidade de modo permanente.
- Vestiarios con auga fría e quente, aseos e caixa de primeiros auxilios, con capacidade
mínima para dous equipos simultaneamente. Vestiarios arbitrais independentes.
- Aseos para o público.
- Marcador.
- Cabina de anotación.
MEDIDAS MÍNIMAS:
- De home ao valo pola liña esquerda: mínimo 80 metros.
- De home ao valo polo centro: mínimo 80 metros.
- De home ao valo pola liña dereita: mínimo 80 metros.
- De home ao back-stop, e de 1ª e 3ª bases e liñas correspondentes trazadas desde
home, ao back-stop ou ao valo: de 10 a 18,30 metros.
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